
   
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 квітня 2021          № 79 
 
 

Про затвердження висновку органу опіки і піклування про доцільність 
влаштування до психоневрологічного інтернату 
 

Відповідно до п. 4 делегованих повноважень статті 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 55, 56 Цивільною кодексу 
України, Правил опіки і піклування, затверджених Наказом Державного 
комітету України у справах сім`ї та молоді, Міністерства освіти України, 
Міністерства здоров’я України, Міністерства праці га соціальної політики 
України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, Закону України «Про соціальні 
послуги», Закону України «Про психіатричну допомогу», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 14.12.2016 № 957 «Про затвердження Типового 
положення про психоневрологічний інтернат», згідно листа Управління 
соціального захисту населення Бориспільської районної державної 
адміністрації Київської області від 06.04.2021 № 9/974, виконавчий комітет 
Гірської сільської ради  

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити висновок органу опіки і піклування згідно додатку про 
доцільність влаштування недієздатного Бечихіна Олександра Петровича 
31.08.1987 року народження до психоневрологічного інтернату. 

2. Визнати доцільним влаштування до психоневрологічного інтернату 
недієздатну особу Бечихіна Олександра Петровича 31.08.1987 року народження. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Гірської сільської 
ради Счастливого М.А. 

 

Сільський голова       Роман ДМИТРІВ  
 
 

 



    Додаток  
              до рішення виконавчого 

     комітету Гірської сільської ради 
          № 79  від 16.04.2021  

 
 

ВИСНОВОК  
органу опіки та піклування виконавчого комітету 

Гірської сільської ради 
 

про доцільність влаштування до психоневрологічного інтернату недієздатну 
особу Бечихіна Олександра Петровича 31.08.1987 року народження 

 
         На розгляд виконавчого комітету Гірської сільської ради надійшов лист від 
Управління соціального захисту населення Бориспільської районної державної 
адміністрації Київської області від 06.04.2021 № 9/974 щодо клопотання про 
прийняття рішення на доцільність влаштування до психоневрологічного 
інтернату недієздатної особи Бечихіна Олександра Петровича 31.08.1987 року 
народження. 

Гр. Бечихін Олександр Петрович 31.08.1987 року народження 
зареєстрований за адресою: Бориспільський район, с. Любарці, вул. Леніна 54а 
кв. 81, паспорт серія МЕ № 333252 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в 
місті Києві 01.10.2003 року.  

Рішенням Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 
18.10.2011 року Бечихіна Олександра Петровича 31.08.1987 року народження 
визнано недієздатним. 

Рішенням Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 
29.05.2019 року справа № 359/398/19 встановлена опіка над недієздатним 
Бачихіним Олександром Петровичем 31.08.1987 року народження, РНОКП 
3201917656, та призначено опікуна Бечихіна Петра Петровича 17.12.1962 року 
народження, РНОКП 2299613114. 

Згідно медичної картки та виписки з історії хвороби Бечихіна Олександра 
Петровича, виданої КНП КОР «Обласного психіатрично-наркологічного 
медичного об`єднання», особа має ІІ групу інвалідності довічно, хворіє з 2007 
року, має судимість за ст. 115 ч. 1 (вбивство), 2007-2020 роках проходив всі види 
примусового лікування. Згідно довідки МСЕК від 23.02.2021 року Бечихін 
Олександр Петрович оглядався міжрайонною психіатричною МСЕК та має 
направлення до будинку-інтернату для психохроніків. 

Управління соціального захисту населення Бориспільської районної 
державної адміністрації Київської області подало на розгляд органу опіки та 
піклування наступні документи: 
1. Копію заяви опікуна про поселення до психоневрологічного інтернату. 
2. Копії паспорта, ідентифікаційного коду заявника Бечихіна П.П. 
3. Копії паспорта, ідентифікаційного коду Бечихіна О.П. 
4. Копію акту обстеження матеріально-побутових умов. 
5. Копію довідки про склад сім’ї за встановленою формою. 
6. Копію довідки для направлення особи з інвалідністю в будинок-інтернат. 



7. Копію медичної карти Бечихіна О.П. 
8. Копію індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю. 
9. Копію довідки МСЕК. 
10. Копію рішення суду щодо недієздатності. 
11. Копію рішення суду про встановлення опіки. 
12. Копію рішення суду про встановлення опіки. 
13. Копію клопотання про влаштування особи з інвалідністю до інтернатного 
закладу. 
14. Копію карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних 
послуг. 
15. Копію довідки про доходи з місця роботи заявника. 
16. Копію довідки про доходи (УСЗН).  
17. Розрахунок середньомісячного сукупного доходу.  

Відповідно до п. 17 постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат» від 
14.12.2016 № 957 влаштування до інтернату здійснюється згідно з путівкою на 
влаштування до інтернату, виданою особі, її опікуну чи піклувальнику на 
підставі письмової заяви законного представника та рішення органу опіки та 
піклування про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким 
призначено опікуна). 

Враховуючи вищезазначене, з метою влаштування недієздатної, 
повнолітньої  особи до інтернатного закладу, відповідно до п. 4 делегованих 
повноважень статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статей 55, 56 Цивільною кодексу України, Правил опіки і піклування, 
затверджених Наказом Державного комітету України у справах сім`ї та молоді, 
Міністерства освіти України, Міністерства здоров’я України, Міністерства 
праці га соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, Закону 
України «Про соціальні послуги», Закону України «Про психіатричну 
допомогу», Постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 957 «Про 
затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат», згідно 
листа Управління соціального захисту населення Бориспільської районної 
державної адміністрації Київської області від 06.04.2021 № 9/974, виконавчий 
комітет Гірської сільської ради визнає 

 доцільним влаштування недієздатного Бечихіна Олександра Петровича до 
психоневрологічного інтернату.      
                
 
Голова органу опіки 
 та піклування,  
сільський голова                                                                  Роман ДМИТРІВ 


